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Návod na obsluhu

CHLADNIČKA

CFO-140
CFO-145 
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1. Popis spotrebiča
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 Skrinka chladničky
 Dvierka mraziaceho priestoru
 Odkvapkávací zásobník
 Poličky
 Sklenený kryt
 Kompresor
 Zásobník na potraviny 
 Nastaviteľné nožičky
 Priehradky na fľaše
 Zapustená rukoväť
 Dverový spínač
 Ovládač nastavenia teploty



3

2. Správne umiestnenie
Dobré vetranie
Pre odvod tepla, vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie 
je potrebné dobré vetranie. Preto nechajte okolo chladničky 
dodatočný voľný priestor. Zo zadnej strany najmenej 100 
mm od steny, po stranách spotrebiča najmenej 100 mm a z 
hornej strany spotrebiča najmenej 200 mm. Voľný priestor 
potrebný pre otvorenie dverí by mal byť 160°.

Napájanie
Chladnička je vhodná na jednofázový striedavý prúd (220-
240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Ak je kolísanie prúdu v rôznych 
krajinách mimo uvedený rozsah, z dôvodu bezpečnosti 
aplikuje automatický napäťový regulátor. Chladnička musí 
obsahovať špeciálnu vidlicu prívodného káblu namiesto 
štandardného. Jej konektor musí zodpovedať zásuvke s 
uzemňovacím vodičom.

Prívodný kábel
Kábel nesmie byť predlžovaný ani zmotaný do cievky 
počas prevádzky. Dbajte na to, aby sa prívodný kábel 
nedotýkal kompresoru na zadnej stene spotrebiča, pretože 
povrch môže byť horúci počas prevádzky a kontakt s 
káblom môže poškodiť izoláciu a spôsobiť skrat. 

Ochrana proti vlhkosti
Neumiestňuje chladničku na miesta, kde je vysoký obsah 
vlhkosti, zabránite tým možnej korózii kovových častí. 
Spotrebič nesmie byť vystavený vode, pretože to spôsobí 
nesprávnu izoláciu a skrat.
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Ochrana pred teplom
Spotrebič by mal byť umiestnený mimo zdrojov tepla a 
priameho slnečného žiarenia. 

Vyváženie
Povrch, na ktorom bude stáť spotrebič musí byť pevný 
a rovný. Neodporúčame žiadny mäkký povrch. Ak 
nie je spotrebič vyvážený, prispôsobte ho pomocou 
nastaviteľných nožičiek. 

Zabráňte nebezpečenstvu
Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých látok ako je 
plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, atď. 
Tieto predmety nevkladajte do spotrebiča. 

Premiestňovanie 
Pri premiestňovaní spotrebiča ho nenakláňajte horizontálne 
ani do uhlu pod 45°.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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6. Odstránenie prípadných problémov
1.   Ak chladnička nepracuje:
  Skontrolujte, či nie je výpadok prúdu.
  Skontrolujte, či je vidlica prívodného káblu pripojená k elektrickej zásuvke.
  Skontrolujte, či ni je vypálená poistka.

2.   Ak chladnička veľmi chladí:
  Ovládač nastavenia teploty je nastavená na vysokú hodnotu.
  Ak umiestnite potraviny s veľkým množstvom vlhkosti priamo pod výstup chladného 

vzduchu, rýchlo namrznú. Toto neznamená poruchu.

3.   Ak chladnička dostatočne nechladí:
  Potraviny sú balené veľmi tesne pri sebe, čo bráni prúdeniu chladného vzduchu.
  Vložili ste niečo horúce alebo veľké množstvo do chladničky.
  Dvere nie sú zatvorené správne.
  Tesnenie dverí je poškodené.
  Chladnička nie je vetraná.
  Je nedostatočný priestor medzi chladničkou a stenami okolo spotrebiča a nad spotrebičom.
  Nastavenie teploty je nesprávne.

4.   Pri rozmrazovaní voda tečie po vnútri chladničky a na podlahu:
  Skontrolujte, či nie je odtoková hadička upchatá.
  Skontrolujte, či je odkvapkávací zásobník umiestený správne.
  
5.   Keď sa tvorí kondenzácia na vnútorných stenách chladničky:
  Kondenzácia sa môže tvoriť na vonkajších stranách, keď je vysoká vlhkosť, napríklad 

počas vlhkého ročného obdobia. Toto je rovnaký výsledok, ako keď nalejete studenú vodu 
do pohára. Nejedná sa o poruchu, preto vlhkosť len utrite suchou tkaninou.

6.   Keď budete počuť, ako keď tečie voda:
  Zvuk tečúcej vody predstavuje tok chladiacej náplne. Nejedná sa o závadu.

7.   Keď sa hrejú steny chladničky:
  Bočný panel spotrebiča sa ohrieva, ak sa dvere otvárajú veľmi často, pri spustení 

spotrebiča a keď spotrebič pracuje v lete pri vysokej okolitej vlhkosti. V takom prípade 
sa nedotýkajte panelu, je to výsledkom odvodu tepla z vnútra spotrebiča a nejedná sa o 
poruchu chladničky.

7. Technické údaje
*Pre podrobnejšie technické informácie viď výrobný štítok na zadnom paneli chladničky.
*Právo na zmenu technických údajov vyhradené.

5

3. Upozornenia
•  Voda obsiahnutá v potravinách alebo vo vzduchu sa dostáva do chladničky pri otvorení 

dverí a spôsobuje formovanie námrazy, ovplyvňuje správny chod chladničky v prípade 
hrubej vrstvy. Keď je hrubšia ako 2 mm, musíte chladničku odmraziť.

•  Odmrazovanie chladničky sa vykonáva manuálne. Pred odmrazovaním vyberte 
potraviny, zásobník ľadu a dočasne uložte na chladné miesto, potom nastavte 
ovládač teploty do pozície „0“ (kompresor prestane pracovať) a nechajte otvorené 
dvierka, pokým sa ľad a námraza nerozpustia na dno chladničky. Vodu utriete jemnou 
tkaninou. V prípade urýchlenia odmrazovania môžete umiestniť nádobu s horúcou 
vodou (približne 50°C) do vnútorného priestoru chladničky. Po odmrazení nezabudnite 
nastaviť ovládač teploty do pôvodnej pozície.

•  Nie je vhodné odmrazovať chladničku priamo horúcou vodou alebo fénom na vlasy, 
pretože môžete poškodiť vnútorný priestor.

•  Neodstraňujte ľad a námrazu ani neoddeľujte potraviny, ktoré sú zmrazené, ostrými 
predmetmi alebo drevenými paličkami, pretože môžete poškodiť vnútorný priestor 
chladničky alebo výparníka.

•  Ak je poškodený prívodný kábel spotrebiča, musí ho vymeniť servisný technik.

4. Pokyny na zmenu smeru otvárania dverí
Chladnička je dodávaná so závesmi dverí na pravej strane. Ak chcete zmeniť smer 
otvárania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 

1.   Najskôr vyberte kryt horného závesu (6) 
2.   Vyberte dve skrutky (1), ktoré držia horný záves (5) (pravá strana) na chladničke. 

Zložte horný záves (5).
3.  Nadvihnite dvere a uložte ich na mäkký podklad, aby sa nepoškriabali.
4.   Vyberte dve skrutky (8), ktoré držia dolný záves (2) a zložte dolný záves (2).
5.   Vyberte prednú ľavú nožičku (4) a preložte ju na pravú stranu.
6.   Vyberte kryt otvoru (7) na pravej strane.
7.   Pred založením dolného závesu (2) vyberte kolík (9) a otočte smer dolného závesu (2). 

Inštalujte dolný (2) na ľavú dolnú stranu chladničky pomocou dvoch skrutiek (8).
8.   Založte kolík (9) do dolného závesu (2).
9.   Založte dvere na dolný záves (2) 
10. V uzatvorenej pozícii dverí upevnite horný záves (5) v hornej ľavej časti chladničky 

dvoma skrutkami (1). Neuťahujte dve skrutky (1), pokým nie sú dvere vyrovnané s 
horným panelom spotrebiča.

11. Inštalujte kryt horného závesu (6) na horný záves.
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        OBRÁZOK 1    OBRÁZOK 2

Obrázok 1: predstavuje pozíciu komponentov pred výmenou závesu dverí.
Obrázok 2: predstavuje pozíciu komponentov po zmene závesu dverí.
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5. Údržba
•  Chladničku čistite minimálne raz za mesiac.

•  Pri údržbe najskôr odpojte prívodný kábel od elektrickej zásuvky.

•  Utrite vnútorný a vonkajší povrch chladničky a jej príslušenstvo vlhkou tkaninou. Ak je 
veľmi znečistená, umyte ju pomocou neutrálneho saponátu a potom vyčistite vodou 
a vysušte čistou tkaninou. Potom použite malé množstvo vosku na sklo a vyleštite 
flanelom.

•  Na čistenie nepoužívajte horúcu vodu, riedidlo, benzín, alkohol, petrolej, čistiaci prášok, 
alkoholové čističe, kyseliny, chemické tkaniny, atď. Týmto by ste mohli poškodiť lak 
a plasty. Na čistenie nepoužívajte prúd vody. Toto môže spôsobiť hrdzavenie alebo 
oslabenie izolácie.

•  Udržiavajte gumové tesnenia na dverách čisté.

•  Ak budú plastové časti chladničky vystavené oleju (živočíšnemu alebo rastlinnému), 
rýchlo zostárnu a môžu prasknúť. Odkvapkávací zásobník sa rýchlo znečistí, ak nie je 
pravidelne čistený a môže sa objaviť nepríjemný zápach.




